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Fra:
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Til:
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Emne:

Rikke Strange-Hansen <rikke.strange-hansen@regionh.dk>
6. maj 2015 10:43
administration - Siesbye Kapsch
Mette Munk Hansen
SV: STK75 Store Kongensgade 75, 1264 København K - Aktindsigt Jordforurening

Til Malene Olsen
Under henvisning til din anmodning om aktindsigt, ved mail af 29. april 2015, vedrørende St. Kongensgade 75, 1264
København K, matr.nr. 63 Sankt Annæ Vester Kvarter, København kan jeg oplyse, at ejendommen ikke er kortlagt i
henhold til Lov om forurenet jord. Vi har i vores database oplysninger om at der har været sennepsfabrik (1888),
snedker (1920), galvanisering (1901), konfektionsfabrik (1962) og kemisk fabrik (1916-1920). Derudover har vi ikke
flere oplysninger i sagen. Du anbefales at kontakte Københavns Kommune, der kan ligge inde med flere oplysninger
om aktiviteterne i deres arkiver.

Med venlig hilsen
Rikke Strange-Hansen
Ekstern Konsulent
Direkte: 38 66 50 00
Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
E-mail. regionaludvikling@regionh.dk

Fra: administration@skbolig.dk [mailto:administration@skbolig.dk]
Sendt: 29. april 2015 01:14
Til: CRU-FP-Miljoe
Emne: STK75 Store Kongensgade 75, 1264 København K - Aktindsigt Jordforurening
___________________________________________________________________________________
Modtager: Region Hovedstaden - Center for regional udvikling
Kunde: SELSKABET AF 3. APRIL 2014 ApS
Sagsnr.: STK75 | Adresse: Store Kongensgade 75, 1264 København K
Matr.nr.: 63 Sankt Annæ Vester Kvarter, København | Lejl.nr:
___________________________________________________________________________________

Kære Region Hovedstaden
I forbindelse med at vi har modtaget jordforureningsskema, skal vi venligst bede om aktindsigt for
hvilke forurenende aktiviteter/oplysninger der er registreret på ejendommens matrikel.
Kopi af jordforureningsskema vedhæftes til orientering.
Har I spørgsmål til ovennævnte, er I velkomne til at kontakte vores kontor.
På forhånd tak.
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Venlig hilsen
Malene Olsen
Siesbye Kapsch
Administration
Bredgade 30
1260 København K
www.skbolig.dk
Kontor: 33 11 66 22

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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